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PRÍNCIPE REGENTE NOSSO SENHOR por

Sua Real Resofoção de 27 de Julho do corrente anno em
Consulta do Tribunal da Real Junta doCommercio, Agri-
cultura , Fabricas, e Navegação deste Estado do Brazil, e

Domínios Ultramarinos : Foi servido autho rizar o mesmo
Tribunal , assim para estabelecer prémios

,
pelas sobras do

seu Coíre , ás pessoas que fizerem climatizar em qualquer

lugar dos seus Estados, e Dominios, arvores de especiaria

fina da índia j e que introduzirem a Cultura de outros ve-

getaes , ou indigenos , ou forasteiros
, que sao preciosos pe-

los usos que tem na Pharmacia, Tinturaria, e mais Artes;
como também para gratificar com Medalhas honorificas os

que mais se distinguirem em qualquer dos ditos ramos ; e

para em fim conceder aos beneméritos, Provizôes, que os

izentem do recrutamento para as Tropas de Linha , e do
serviço Miliciano, em quanto bem se occuparem em obje-

ctos de tanta importância á prosperidade do Commercio, e

á riqueza deste Estado, e Dominios Ultramarinos , que o
Mesmo Augusto Senhor tão incessantemente tem promovi-
do 5 e augmentado.

E para que chegue á noticia de iodos a Real Muni-
ficência

, e se empenhem cuidado; amente em merecer , não
só os prémios pecuniários

,
porem Privilégios , e Graças

tão exuberantes , e compareçao a requerer perante o Tri-
bunal com as amostras do que descobrirem , e com os cer-

tificados auihenticos
, que comprovem a nova cultura que

houverem estabelecido , e que mantiverem , se aíExa d pre-

sente
,

que será enviado a todas as Capitanias para o mes-
mo fim. Rio de Janeiro 7 de Agosto de i8op.

Manoel Moreira de Figueiredo,

Na Impressão Regia.
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